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H e l y b e n 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az Állami Számvevőszék Csongrád Megyei Ellenőrzési Irodája ebben az évben  
munkaterve szerint ellenőrzést hajtott végre. 
Sor került a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (1) bekezdé-
se, az Állami Számvevőszékekről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdé-
se, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 120/A. § (1) be-
kezdése alapján a közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzésére. 
 
 
 

 Az önkormányzat közbeszerzési rendszerének működésére vonatkozó el-
lenőrzés célja annak értékelése volt, hogy 

- a közbeszerzési eljárások szabályozottsága, központi intézményrend-
szerének és jogorvoslati rendszerének a működése, a közbeszerzések 
ellenőrzése és monitoringjának kialakított rendje megfelelően szolgál-
ják-e az európai közösségi és nemzeti közbeszerzései célkitűzések ér-
vényesülését, hozzájárulnak-e a korrupció elleni küzdelem hatéko-
nyabbá tételéhez, 

- a törvényi szabályozás alanyi hatálya alá tartozó központi költségvetési 
szervek, helyi önkormányzatok és intézményeik, közjogi szervezetek és 
közszolgáltatók felügyeleti, belső illetve tulajdonosi kontrollja mennyi-
ben hatékony eszköze közbeszerzési előírások betartásának, a sza-
bálytalanságok megelőzésének, jelzésének, a célszerű és gazdaságos 
közpénzfelhasználás biztosításának, 

- a szervezetek belső kontrollrendszerük fejlesztésében hasznosították-e 
a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, ajánlásait. 
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A vizsgálat lefolytatásának tervezett időpontja: 2008. január 21-től március 21-ig  ter-
jedő időszak.  
 
Ellenőrzött időszak: ellenőrzés a 2005-2007. évek közötti időszakra terjedt ki, de 
szükség esetén figyelembe vette a helyszíni ellenőrzésig terjedő időszak folyamatait 
is. 
A helyszíni vizsgálat 2008. január14-február 28. közötti időszakban tartott. 
 
A vizsgálat záró tárgyalásának időpontja: 2008. április 22. 
 
A vizsgálat ideje alatt a témával kapcsolatos információ szolgáltatás folyamatos volt, 
a jelentésben foglaltakkal kapcsolatosan az önkormányzat észrevétellel nem élt. A 
megállapítások a szabályozás és a belsőellenőrzés területén tartalmaznak hiányos-
ságokat, melyek kijavítására - a javaslatokkal egyet értve - a határozati javaslat mel-
léklete szerinti „Intézkedési terv” végrehajtása indokolt.  
 
A jelentés átvételének időpontja: 2008. május 23. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem, hogy a csatolt ellenőrzésről készült számvevői jelentésben foglaltakat meg-
tárgyalni és a feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó határozati-javaslatot 
és annak mellékletét képező intézkedési tervet elfogadni szíveskedjék. 
 
 
 
………./2008. (VI.27.) Kt. 
Tárgy: Tájékoztató a Számvevőszék által végrehajtott Szentes Város Önkormányza-

ta közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzéséről.  
     
 
      

Határozati-javaslat 
 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Önkormányzata 
közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki je-
lentést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 
 

 
1. A Képviselő-testület az önkormányzati közbeszerzési rendszer működésének 

ellenőrzéséről készült számvevői jelentés alapján megállapítja, hogy a gyakor-
latban folytatott szabályozottság és a belsőellenőrzés, a rendszer kontrollja 
nem kellően érvényesült. A feltárt hibák súlya alapján szankció alkalmazása 
nem indokolt. A hiányosságok megszüntetése érdekében a határozat mellék-
letét képező „Intézkedési terv”-et jóváhagyja.  
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2. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervben fog-

laltak végrehajtását folyamatosan ellenőriztesse.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 

Jegyző 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Szentes Város Jegyzője 
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetője 
4:/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya Vagyongazdálkodási Iroda vezetője 
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda vezetője 
5./ ÁSZ Csongrád Megyei Ellenőrzési Irodája Szeged 
6./ Közbeszerzési Bizottság Elnöke 
 
 
 
Szentes, 2008. június 15.  
 
 
 
 
 
          Szirbik Imre 
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Melléklet 
 

Szentes Város Önkormányzata közbeszerzési rendszere működésének 2008. 
évben folytatott Állami Számvevőszéki ellenőrzés során feltárt hiányosságok 

megszüntetésére  
 

Intézkedési terv  
 
 
1.) A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében  
 

a.) felül kell vizsgálni Szentes Város Önkormányzatának és a Polgármesteri Hiva-
talának (mint ajánlatkérő) Közbeszerzési Szabályzatát a Kbt 6. § (1)-(2) be-
kezdés előírásainak való megfelelés érdekében az alábbiak szerint: 
 
meg kell határozni a közbeszerzési eljárások  
→  előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, 
→ az önkormányzat és Hivatala nevében eljáró, az eljárásba bevont szemé-

lyek, szervezetek felelősségi körét,  
→ az eljárások dokumentálásának rendjét, 
→ a szerződésmódosítások vonatkozásában a Kbt. 125 §. (3) bekezdésében 

foglaltak alkalmazási körét. 
 
Határidő: 2008. szeptember  30. 
Felelős: Jegyző, Polgármester 

 
b.) A FEUVE szabályzat és ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata során  gondos-

kodni kell az Ámr 145/A. és a 145/B. §-aiban foglaltak szerint a közbeszerzé-
sek ellenőrzéséről, a szabályzat kiegészítése során meg kell határozni a belső 
ellenőrzés hatókörét, a belső ellenőrzést végző személyek felelősségét, és a 
feltárt szabálytalanságok esetén követendő szabályokat. 

 
Határidő: 2008. szeptember 1. 
Felelős: Jegyző, Polgármester 
 
 

c.) A beszerzésekre kötött szerződések nyilvánosnak minősülő részét a Kbt. 99. § 
(4) bekezdésben közérdekűnek minősített adatokat, a szerződéskötést köve-
tően az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző, Polgármester 
 

d.) A Kbt. 308. §. (2) bekezdésében foglaltak betartása érdekében a közbeszer-
zések, illetve a közbeszerzési eljárások ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal 
és az intézmények éves ellenőrzési terveiben szerepeltetni kell, a tervben sze-
replő ellenőrzéseket el kell végezni. 

 
Határidő: 2008. november 30. 
Felelős: Jegyző 
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2.) A munka színvonalának javítása érdekében 
 
a.) Át kell tekinteni a Kbt. 17/B. §-ában biztosított, a helyben központosított köz-

beszerzés bevezetésére vonatkozó lehetőségek alkalmazhatóságát. 
 

Határidő: 2008. szeptember 1. 
Felelős: Jegyző 
 

b.) A közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata során azt ki kell egészíteni: 
→ a szerződés teljesítésével kapcsolatos közzétételi kötelezettség szabályai-

val,  
→ a becsült érték meghatározása dokumentálásának módjaival, 
→ hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás esetén azon elvek meg-

határozásával, melyek alapján kijelölhető azon gazdasági társaságok, 
egyéni vállalkozók köre, akiknek az ajánlattételi felhívás megküldésre ke-
rül, 

→ az egyes eljárási folyamatok eljárási rendjének és a vonatkozó határidők 
meghatározásával, 

→ a személyi hatály teljes körű rögzítésével, 
→ az ajánlatkérői érdekeket szolgáló alapelvekkel, 
→ az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körével. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: Jegyző 
 
 

 






























































































